
 
 

 

Koronaepidemian vaikutuk-
set hyvinvointiin, palveluihin 
ja talouteen 
 

 

THL:n viikkoraportti 23/2020, 3.6.2020 
 

Viikolla 22, ti–ma 23.–29.5. todettiin 249 uutta tautitapausta, 5 uutta tapausta 100 000 asukasta 

kohden. Sairaalahoidossa oli ma 1.6. 68 koronapotilasta, joista 56 HYKS erityisvastuualueella. 

Viikolla 22 (25. - 31.5.) uusia rajoitustoimia ei astunut voimaan eikä aikaisempia rajoituksia väljen-

netty. Rajoituksia on päätetty purkaa 1.6. alkaen, jolloin mm. sisäliikuntapaikat, museot, ja ravinto-

lat voivat avata toimintojaan, ja alle 50 henkilön kokoontumiset tulevat taas mahdollisiksi. 

Turvakotien käyttöaste on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Nollalinjan auttavasta puhelimesta 

lähisuhdeväkivaltaan apua hakeneiden määrissä ei ole tapahtunut muutoksia alkuvuonna; keski-

määräiset päivittäisten puhelujen määrät ovat pysytelleet samalla tasolla. Poliisin yhteenlaskettu-

jen kotihälytystehtävien määrä on ollut poikkeusolojen aikana korkeammalla tasolla kuin alku-

vuonna ja edellisvuonna samaan aikaan, mutta kotihälytykset kotiväkivallan takia ovat pysytelleet 

alkuvuoden ja edellisvuoden tasolla.  

Suomalaisten tiedon tarve on vähentynyt korona epidemian edetessä. Digi- ja väestötietoviraston 

palvelukanavissa oli viikolla 12 yhteydenottoja lähes 8 000, viikolla 22 hieman vajaa 1000. Samoin 

THL:n korona-epidemiaan liittyvien sivujen katselukerrat ovat vähentyneet reilusta puolesta mil-

joonasta noin 63 000 katselukertaan päivässä. 

Terveydenhuollon avopalveluissa viikolta 11 alkanut vähäisen käytön kausi jatkuu edelleen. Positii-

vista on, että viikon 22 osalta käynnit ovat olleet noususuunnassa etenkin avosairaanhoidon palve-

luissa. Nousu näkyy myös, kun tarkastellaan palveluja käyttäneiden ikääntyneiden (70 vuotta täyt-

täneet) asiakkaiden määriä. Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen tilanne on parantunut kunnis-

sa. Asiakkaiden palvelutarpeiden kuitenkin arvioidaan patoutuneen, mikä voi myöhemmin näkyä 

esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä talousongelmien kasvuna tai ikäihmisten toi-

mintakyvyn laskuna. 

Kelan tietojen mukaan taloudelliset ongelmat eivät näy perustoimeentulotuen hakemusten määris-

sä, mutta perustoimeentulotuen saajia kuvaavat tilastot viittaavat siihen, että perustoimeentulotu-

en tarve on kasvanut. Kriisi on vaikeuttanut erityisesti nuorten ja nuorten naisten toimeentuloa. 

Perustoimeentulotuen hakemukset käsiteltiin toukokuussa puolet lyhyemmässä ajassa kuin alku-

vuodesta eli noin kolmen työpäivän kuluessa. Määräajassa eli 7 työpäivän kuluessa tehtyjen ratkai-

sujen osuus oli huhti- ja toukokuussa lähes 100 prosenttia, kun se alkuvuodesta oli neljänneksen 

pienempi. Työttömyysturvahakemusten määrä on kasvanut selvästi. Lomautettujen määrän kasvu 

näyttää toukokuussa hidastuneen. 
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Tässä viikkoraportissa kerrotaan: 

 65–79-vuotiaiden aktiivisuus koronavirusepidemian aikana - s. 3  

 Riskiryhmään kuuluvien tilanteesta koronavirusepidemian aikana - s. 4  

 Turvakotiin hakeutuneiden ja Nollalinjasta apua hakeneiden määrät - s. 5  

 Lomautukset kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöihin - s. 6  

 Suomalaisten tiedon tarve on vähentynyt epidemian edetessä - s. 7  

 Terveydenhuollon avopalveluissa rajoitukset näkyvät - s. 9  

 Kirjaukset Potilastiedon arkistoon vähentyneet - s. 10  

 Sosiaalihuollon palvelut ja asiakkaiden palvelutarpeet  - s. 11 

 Iäkkäitä koskevat tehtävät lisääntyivät sosiaalipäivystyksissä - s. 12  

 Perustoimeentulotuen tarve ja työttömyysturvahakemusten määrät kasvaneet - s. 13 

 

 

Viikkoraportin tietoja julkaistaan myös verkkosivulla: thl.fi/koronanvaikutukset 

 

Katso aikaisemmat viikkoraportit 
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Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@thl.fi. 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-vaikutukset-yhteiskuntaan-ja-palveluihin
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052038462
mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
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Väestön terveys ja hyvinvointi 

 

Seniorit (65–79-vuotiaat) lisäsivät ja vähensivät tekemisiään koronavi-
rusepidemian aikana  

Vesa Jormanainen, Marko Elovainio ja Timo Partonen  

 

Koronavirusepidemia on lisännyt etätyön tekemistä, polkupyörällä tai jalkaisin liikkumista sekä 

maksullisten TV-kanavien tai palvelujen katselemista. Myös liikuntaharrastuksiin osallistuminen 

etänä (online) ja ostosten keskittäminen verkkoon ovat lisääntyneet yli 15 prosenttia 1007:n haasta-

tellun 15–79-vuotiaan henkilön mukaan.  

Ikäryhmä 65–79-vuotiaat oli lisännyt eniten liikkumista polkupyörällä tai jalkaisin, naapuriapua ja 

muuta yhteisöllistä tekemistä sekä osallistumista etänä (online) liikuntaharrastuksiin. Lähde: Talo-

ustutkimus Oy, puhelinhaastattelut, viikko 22. 

 

 

 

Koronavirusepidemia on myös vähentänyt 15–79-vuotiaiden toimeliaisuutta. Tekeminen on vähen-

tynyt voimakkaasti, mutta samansuuntaisesti koronavirusepidemiaan liittyvien yleisten, kaikkia 

kansalaisia koskevien ohjeiden ja rajoitusten kanssa. Yli tuhannen satunnaisesti valitun henkilön 

puhelinhaastatteluissa erityisen paljon vähenivät vierailut ystävien ja sukulaisten luona tai kanssa, 

ulkona syöminen (ravintola, kahvila) ja osallistuminen liikuntaharrastuksiin. Myös julkisten liiken-

nevälineiden käyttö ja lasten osallistuminen harrastuksiin vähenivät yli 20 prosenttia.  

Ikäryhmä 65–79-vuotiaat oli vähentänyt eniten vierailuja ystävien ja sukulaisten luona, osallistumis-

ta liikuntaharrastuksiin paikan päällä sekä ulkona syömistä (ravintola, kahvila). Senioreista yli 20 

prosenttia oli vähentänyt myös julkisten kulkuneuvojen ja oman auton käyttöä. Lähde: Taloustut-

kimus Oy, puhelinhaastattelut, viikko 22.  
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Taloustutkimuksen viikoilla 12–22 haastattelemien seniorien mukaan kenenkään perheessä tai 

läheisillä ei oltu todettu laboratoriotestillä koronavirustautia, mutta 3 prosenttia haastatelluista 

epäili koronavirustautia perheessä tai läheisillä (ei testattu). Senioreista 19 prosenttia oli huolissaan 

omasta terveydestään, 25 prosenttia oli huolissaan lastensa ja 6 prosenttia omien vanhempiensa 

terveydestä. 

Kaksi haastateltua senioria viidestä koki, että koronavirusepidemiaan liittyvät yleiset, kaikkia kan-

salaisia koskevat ohjeet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet paljon tai erittäin paljon haastatellun ja 

samassa taloudessa asuvien arkeen ja elämään. Kahdeksan kymmenestä seniorista luotti tervey-

denhuollon kykyyn selviytyä koronaviruspotilaiden hoidosta. Yhdeksän kymmenestä seniorista 

luotti oman taloutensa kykyyn selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta taloudellisesta epä-

varmuudesta. Yli yhdeksän kymmenestä luotti ruuan riittämiseen ruokakaupoissa, mikä ei muuttu-

nut vastausviikkojen aikana. Lähde: Taloustutkimus Oy, puhelinhaastattelut viikoilla 12-22 

(n=7035), 1500 seniori (65-79 vuotiaat).  

 

Riskiryhmään kuuluvien tilanteesta koronavirusepidemian aikana  

Vesa Jormanainen, Timo Partonen ja Marko Elovainio  

 

Väestöstä satunnaisesti valittuja 15–79-vuotiaita haasteltiin puhelimitse 16.3.–28.5.2020. Haastatel-

tu tai joku hänen perheenjäsenistään kuului riskiryhmään seuraavasti: kohonnut verenpaine (25,5 

prosenttia), astma (19,9 prosenttia), korkea ikä (19,2 prosenttia), tyypin 2 diabetes (11,5 prosenttia), 

sydämen vajaatoiminta (6,1 prosenttia), reuma (5,7 prosenttia), tyypin 1 diabetes (3,8 prosenttia), 

syöpä (3,8 prosenttia) ja matala verenpaine (3,6 prosenttia). 

Koko aineistossa yhdellä prosentilla oli perheessä tai läheisillä todettu laboratoriotestillä koronavi-

rustauti. Riskiryhmissä 4-8 prosenttia epäili koronavirustautia perheessä tai läheisillä (ei testattu). 

Omasta terveydestään oli huolissaan 12–27 prosenttia riskiryhmässä, kun osuus oli 6 prosenttia 

muilla. Riskiryhmään kuuluneista suurempi osa oli huolissaan lastensa terveydestä kuin koko ai-

neistossa. Vanhempiensa tai isovanhempiensa terveydestä oli huolissaan 24–47 prosenttia riski-

ryhmässä. 

Noin puolet riskiryhmässä koki, että koronavirusepidemiaan liittyvät yleiset, kaikkia kansalaisia 

koskevat ohjeet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet paljon tai erittäin paljon haastatellun ja muiden 

samassa taloudessa asuvien arkeen ja elämään. 

Noin kahdeksan kymmenestä riskiryhmään kuuluvasta luotti terveydenhuollon kykyyn selviytyä 

koronaviruspotilaiden hoidosta. Neljä viidestä riskiryhmässä luotti oman talouteensa kykyyn selviy-
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tyä koronavirusepidemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Tiedot käyvät ilmi Talo-

ustutkimus Oy:n puhelinhaastatteluista viikoilla 12–22 (n=7035).  

 

Turvakotiin hakeutuneiden perheiden määrä vähentynyt poikkeus-
olojen aikana – Nollalinjasta lähisuhdeväkivaltaan apua hakenei-
den soittajien määrissä ei juuri muutoksia  

Johanna Hietamäki, Vuokko Härmä, Laura Kestilä ja Joonas Peltonen 

 

Kaikki Suomen turvakodit auttavat lähisuhdeväkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä ympäri 

vuorokauden. THL:n tilastot osoittavat, että turvakotien asiakasmäärät ovat vähentyneet poikkeus-

olojen aikana. Koko turvakotiverkostossa oli vuoden 2020 huhtikuun lopussa 211 perhepaikkaa, 

joista päivittäin oli vapaana keskimäärin 85 perhepaikkaa. Vuoden 2019 huhtikuun lopussa koko 

verkostossa oli yhteensä 187 paikkaa, joista oli päivittäin vapaana keskimäärin 55 perhepaikkaa. 

THL:n asiantuntijoiden laatimassa tuoreessa blogissa todetaan myös, että osa turvakodeista on 

ilmoittanut erilaisten yhteydenottojen vähentyneen. 

Pelko erottaa henkisen väkivallan tavallisesta riitelystä, Joonas Peltonen ja Laura Laine THL blogis-

sa 20.5.2020 

 

Nollalinjan auttavaan puhelimeen lähisuhdeväkivallan vuoksi soitettujen puheluiden määrä ei ole 

noussut tai laskenut koronaepidemian ja rajoitustoimien myötä. Määrä on suunnilleen samalla 

tasolla kuin alkuvuonna. Puheluita on tullut päivittäin tammikuussa keskimäärin 45, helmikuussa 

46, maaliskuussa 39, huhtikuussa 40 ja toukokuussa 43 (ajalla 1.-24.5.2020). Korona on ollut esillä 

91:ssä lähisuhdeväkivaltaa koskevassa puhelussa huhtikuusta alkaen (ajalla 1.4.–24.5.2020). 

Tietoa Nollalinjan auttavasta puhelimesta ja tiedonkeruusta 

 

Kuva:. Nollalinjaan keskimääräinen päivittäin soitettujen puheluiden määrä viikoilla 1-21. Lähde: THL. 

 

Poliisin hälytystehtävien määrä perheväkivallan takia on pysynyt alkuvuoden suurinpiirtein samalla 

tasolla ja vastaa vuoden 2019 tasoa. Poliisin yhteenlasketut kotihälytystehtävät ovat sen sijaan 

olleet korkeammalla tasolla kuin alkuvuonna ja edellisvuonna samaan aikaan. Kotihälytystehtävät 

sisältävät muun muassa häiritsevän käytöksen ja metelöinnin, mitkä ovatkin yleisiä kotihälytysten 

syitä. 

https://blogi.thl.fi/pelko-erottaa-henkisen-vakivallan-tavallisesta-riitelysta/
https://blogi.thl.fi/pelko-erottaa-henkisen-vakivallan-tavallisesta-riitelysta/
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/nollalinja-auttava-puhelin
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Kuva: Poliisin kotihälytyksiin liittyvät hälytystehtävät kokonaisuudessaan (ml. häiritsevä käytös, mete-

li) ja erikseen perheväkivaltaan liittyvät hälytykset. Lähde: Poliisihallitus, Päivitetty 3.6.2020. 

 

 

Lomautukset kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöi-
hin 

Juha Honkatukia 

 

Alkaneet lomautusjaksot ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana selvästi. TEM:n tietojen mu-

kaan lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöihin, mikä heijastaa 

erityisesti matkailun sekä hotelli- ja ravintola-aloihin kohdistuneita rajoituksia. Suurin kasvu lo-

mautettujen määrissä ajoittui huhtikuun alkuun, mutta toukokuun aikana kasvu näyttää jo hidas-

tuneen.
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Lähde: TEM (päivitetty 27.5.2020). 

 

Väestön neuvonta ja ohjaus 
Suomalaisten tiedon tarve on vähentynyt epidemian edetessä  

Marko Lähteenmäki 

 

Suomalaisten korona-epidemiaan liittyvät yhteydenotot ja kysymykset ovat vähentyneet merkittä-

västi. Digi- ja väestötietoviraston palvelukanavissa oli viikolla 12 yhteydenottoja lähes 8 000, viikolla 

22 hieman vajaa 1000. Samoin THL:n korona-epidemiaan liittyvien sivujen katselukerrat ovat vä-

hentyneet reilusta puolesta miljoonasta noin 63 000 katselukertaan päivässä. 
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Kuva: Yhteydenotot Digi- ja väestötietoviraston koronaneuvontaan viikoilla 12-22. (Lähde: Digi- ja 

väestötietovirasto. Päivitetty 2.6.) 

 

Viikolla 20 Digi- ja väestötietoviraston palvelukanavissa kysyttyjä asioita ovat olleet muun muassa: 

 Soittajilla on erilaisia oireita ja he kysyvät, että voiko olla koronaa ja mitä pitäisi tehdä 

 Voinko matkustaa rajan yli Viroon tai Ruotsiin? Kun tulen takaisin, niin onko minun jäätävä 

karanteeniin? 

 Voiko ikäihmisen luokse mennä häntä tapaamaan? Voiko ikäihminen tulla katsomaan lapsia? 

 Voiko mennä hierojalle, kampaajalle, pieneen tanssiryhmään, ostoksille? 

 Työntekijöiden huolet siitä, ovatko mahdollisesti altistuneet työpaikoillaan, kun heillä on to-

dettu sairastunut henkilö ja mitkä ovat toimenpiteet. 

 

THL:n powerpoint-esitys kansalaisten riskikäsityksistä. 

 

THL:n verkkopalvelun thl.fi’n koronasisältöjen käytön reaaliaikainen trendi. 

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/download/attachments/58982843/Kansalaiset_riski_k%C3%A4sitykset160520_290520.pptx?version=1&modificationDate=1591094477458&api=v2
https://datastudio.google.com/s/rto9bMROHmc
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Palvelut 

Terveydenhuollon avopalveluissa rajoitukset näkyvät  

 

Terveydenhuollon avopalveluissa viikolta 11 alkanut vähäisen käytön kausi jatkuu edelleen. Positii-

vista on, että viikon 22 osalta käynnit ovat olleet noususuunnassa etenkin avosairaanhoidon palve-

luissa. Nousu näkyy myös, kun tarkastellaan palveluja käyttäneiden ikääntyneiden (70 vuotta täyt-

täneet) asiakkaiden määriä. 

Vuoden 2020 aktiivisin avopalvelujen käyttöviikko asiakasmäärin mitattuna oli viikko 3, jolloin noin 

200 000 ikääntynyttä käytti jotain terveydenhuollon avopalvelua. Verrattuna viikkoon 22, asiakkaita 

oli silloin noin 75 000 enemmän. 
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Potilastiedon arkistoon on kirjattu poikkeusolojen aikana alkuvuotta 
vähemmän uusia asiakirjoja ja palvelutapahtumia  

Vesa Jormanainen, Ari Helin ja Taina Sairanen  

 

Suomessa todettiin vallitsevan poikkeusolot viikolta 12 alkaen. Valtakunnallisiin Kanta-palveluihin 

tallennetaan terveydenhuollon palvelutapahtumat (kuten käynnit) ja asiakirjat. Tarkastelemalla 

Potilastiedon arkistoon tallennettujen palvelutapahtumien ja asiakirjojen lukumääriä nähdään 

ikään kuin summaava kokonaisuus kaikista palvelutapahtumista Suomessa, niin yksityisellä kuin 

julkisellakin sektorilla. 

Viikoittain tarkasteltuna poikkeusolojen alusta alkaen terveydenhuollossa oli uusia palvelutapah-

tumia ja niissä tuotettiin asiakirjoja vähemmän kuin alkuvuonna 2020. Toukokuun loppua kohti 

molempien lukumäärät ovat olleet kasvussa. Potilastiedon arkistoon tallennettujen uusien palvelu-

tapahtumien ja asiakirjojen trendi näyttäisi muodostuvan U-käyräksi, mikä viittaisi palvelujärjes-

telmän resilienssin kestäneen koronavirusepidemian iskun.  
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Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen tilanne parantunut, asiak-
kaiden palvelutarpeet patoutuneet  

Erja Koponen, Eeva Liukko ja Heidi Muurinen 

 

Kuntien sosiaalihuollon tilannekuvakyselyn mukaan viikolla 21 sosiaalihuollon palvelujen järjestä-

misessä tilanne on hieman parantunut tai pysynyt ennallaan. Asumispalvelujen ja ikäihmisten pal-

velujen järjestämisessä ongelmat vaikuttavat kuitenkin hieman yleistyneen. 

 

Kuva: Kuntien raportoimat palvelujen järjestämisvaikeudet viikolla 21. Lähde: Sosiaalihuollon tilan-

nekysely. 

Rajoitusten myötä asiakkaiden palvelutarpeet ovat patoutuneet, mikä voi myöhemmin näkyä esi-

merkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä talousongelmien kasvuna tai ikäihmisten toimin-

takyvyn laskuna. Palvelutarpeisiin vastaaminen voi olla haastavaa, kun rajoituksia puretaan.  

Kuntien raportoimat palvelujen järjestämisvaikeudet viikoilla 18–21  

 

https://infogram.com/laajakasvanut-palveluntarve-kunnissa-1h7z2lr1lonx2ow?live
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Kuntakyselyssä saatujen avovastausten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys 

huolestuttaa useissa kunnissa. Lomista sopiminen epäselvässä tilanteessa on vaikeaa. Lisäksi sijais-

ten rekrytoiminen lomakaudella ja rajoituksia purettaessa huolestuttavat, erityisesti, jos karantee-

nit lisääntyvät. 

Sosiaalihuollon tilannekuvakyselyssä ammattilaiset arvioivat viikoittain muun muassa palveluissa 

ja asiakasryhmien palvelutarpeissa tapahtuneita muutoksia. Lue lisää sosiaalihuollon tilannekuvas-

ta viikoilla 14-21: 

Sosiaalihuollon tilannekuvan viikkoseuranta  

 

Iäkkäitä koskevat tehtävät lisääntyivät sosiaalipäivystyksissä ko-
ronaepidemian alkuvaiheessa  

Minna Kivipelto ja työryhmä 

 

Puolet sosiaalipäivystysten työntekijöistä raportoi, että iäkkäiden asioihin liittyvien työtehtävien 

määrä kasvoi huhtikuussa. Lisäystä havaittiin esimerkiksi muistisairaiden iäkkäiden ongelmiin liit-

tyvissä kriisitilanteissa. Tulokset käyvät ilmi kyselystä, jonka THL toteutti kaikissa sosiaalipäivystyk-

sissä 4.–18.5.2020. 

Myös turvattomuuteen ja yksinäisyyteen liittyvien yhteydenottojen kasvu oli yhteydessä iäkkäiden 

tilanteisiin. Lasten tarpeisiin liittyvien yhteydenottojen määrän kasvua raportoi noin 40 prosenttia 

sosiaalipäivystyksissä työskentelevistä. Kasvua havaittiin myös ihmissuhteisiin, mielenterveyteen, 

yksinäisyyteen, päihteisiin, riippuvuuksiin ja toimeentulo-ongelmiin liittyvissä yhteydenotoissa. 

 

Kuva: Yhteydenottojen aiheissa tapahtuneet muutokset sosiaalipäivystyksissä. Lähde: Sosiaalipäivys-

tyskysely, THL. 

 

Erityisesti HYKS:n alueella sosiaalipäivystysen asiakastapaamisia rajoitettiin. HYKS:n alueella toi-

mistolla tapahtuvat tapaamiset lopetettiin sosiaalipäivystyksissä lähes kokonaan. Kotikäynnit asi-

akkaan luona olivat vähenivät 89 prosenttia. Puhelimitse tapahtuva asiointi puolestaan lisääntyi 

erityisesti HYKS:n ja TYKS:n alueella merkittävästi. Muilla alueilla ei näin suurta muutosta ollut ha-

vaittavissa. 

Huhtikuun tilanne oli hankala. Samalla kun asiakkaiden tarpeet lisääntyivät, jouduttiin sosiaali-

päivystyksissä vähentämään henkilökohtaiseen tapaamiseen liittyviä yhteydenottoja. Katso laa-

jemmin tutkimuksen tuloksia: 

Sosiaalipäivystykset ja koronaepidemian ensimmäinen vaihe. Tutkimuksesta tiiviisti 9/2020, THL. 

Katso tarkemmin tiedonkeruusta: Sosiaalipäivystyskysely 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koronaepidemian-sosiaaliset-vaikutukset-heikoimmassa-asemassa-oleviin-asiakkaisiin-ja-heidan-palveluihinsa/sosiaalihuollon-tilannekuvan-viikkoseuranta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-510-0
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koronaepidemian-sosiaaliset-vaikutukset-heikoimmassa-asemassa-oleviin-asiakkaisiin-ja-heidan-palveluihinsa/sosiaalipaivystyskysely
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Perustoimeentulotuen tarve kasvanut, työttömyysturvahakemusten 
määrä edellisvuotta suurempi  

Vuokko Härmä, Merita Jokela ja Laura Kestilä 

 

Koronaepidemian aikana ei tähän mennessä ole havaittu selkeää muutosta perustoimeentulotuen 

hakemusten määrässä. Hakijamäärät ovat olleet alkuvuonna olleet jopa pienempiä kuin vuonna 

2019. Perustoimeentulotuessa hakemusmäärät eivät kuitenkaan toimi täysin aukottomana mittari-

na tuen tarpeesta ja Kelan tietojen mukaan perustoimeentulotuen saajia kuvaavat tilastot osoitta-

vat, että myös perustoimeentulotuen tarve on kasvanut. Erityisesti uusien saajien ja saajakotitalo-

uksien määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen ja viime vuoden vastaavaan aikaan. Toimeentulotuen 

uusia saajakotitalouksia (eli ei toimeentulotukea edellisen 12 kk aikana) oli huhtikuussa 29 % 

enemmän kuin maaliskuussa ja 41 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Katso tarkemmin toimeentulotuen saajien määrän kehityksestä: Etuuksien saajat, Kela  

 

 

 

Kuva: Perustoimeentulotukea saavien määrä (aiemmin tukea saaneet ja uudet saajat) kuukausittain 

vuosina 2019 ja 2020. Lähde: Kela. Päivitetty 2.6.2020. 

 

Kriisi näyttää iskeneen varsinkin nuorten ja erityisesti nuorten naisten toimeentuloon: uusien pe-

rustoimeentulotukea saaneiden alle 25-vuotiaiden naisten määrä kasvoi 70 % ja 25–35-vuotiaiden 

92 % verrattuna edellisvuoden huhtikuuhun. 

Koronatilanne koettelee myös toimeentuloa... Kelan blogi 20.5.2020  

 

Työttömyysturvan hakemusmäärät lähtivät kasvuun heti poikkeusolojen alkaessa ja olivat suurim-

millaan huhtikuun alussa. Tämän jälkeen luvut ovat olleet laskusuunnassa, mutta kääntyivät uudel-

leen nousuun viikolla 21-22. Nousua on erityisesti nuorten ikäluokkien hakemusmäärissä, mikä 

https://kelaresearchandanalytics.github.io/koronamittarit/etuuksien_saajat.html
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5323
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Kelan arvion mukaan liittyy koulujen ja opintojen päättymiseen. Kokonaisuudessaan työttömyys-

turvan hakemusmäärät ovat edellisvuotta korkeammat.  

Kelan etuushakemukset, viikottaiset tarkastelut 

 

 

 
 

Kuva: Perustoimeentulotuen ja työttömyysturvan hakemusten määrät viikoilla 1-22 vuosina 2019 ja 

2020. Lähde: Kela (päivitetty 3.6.) 

 

Perustoimeentulotuen hakemukset käsiteltiin toukokuussa puolet lyhyemmässä ajassa kuin alku-

vuodesta eli noin kolmen työpäivän kuluessa. Määräajassa eli 7 työpäivän kuluessa tehtyjen ratkai-

sujen osuus oli huhti- ja toukokuussa lähes 100 prosenttia, kun se alkuvuodesta oli neljänneksen 

pienempi. Luvut sisältävät ne perustoimeentulotuen hakemuksia koskevat ratkaisut, jotka eivät 

vaatineet lisäselvityksiä. 

https://kelaresearchandanalytics.github.io/koronamittarit/etuushakemukset.html#viikottaiset-tarkastelut
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Kuva: Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely määräajassa/määräaika ylittynyt kuukausittain 

4/2019-5/2029. Lähde: Kela (päivitetty 3.6.) 

 

Tilastotietokanta Kelasto, sisällysluettelo > Toimeentulotuki  

  

https://www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_sisallysluettelo#Toimeentulotuki

